






 







































لنش��ر ا ل  ص��و أ
]أسماء الكتب التي استقى منها اإلمام الجزري 

كتابه: النشر يف القراءات العشر ، وأسماء 

أصحاهبا وُكنَاهم َوَوَفياهتم[

أوال: بالرتتيب حسب وفيات أصحاهبا من األقدم لألحدث.

 مصادر الجدول:

 1- كتاب النشر يف القراءات العشر تحقيق الدكتور/ خالد أبو الجود ]حفظه اهلل[

2- كتاب السالسل الذهبية باألسانيد النشرية للدكتور/ أيمن سويد ]حفظه اهلل[.



فاختصارهاسم الكتابرقم
ِّ
وفاتهاملصن

_السبعة1 هـ324 بن ُمجاهدأبو بكر، أحمد بن موسى بن العباس_

ِجْسَتاين2 هـ381بن ِمـْهـَران أبو بكر، أحمد بن الحسين(1)الغاية الغاية يف القراءات العشر واختيار أبي حاتم السِّ

هـ389بن َغْلبـُونأبو الطيب، عبد المنعم بن بن عبيد اهلل (1)اإلرشاد اإلرشاد يف معرفة مذاهب القراء السبعة وشرح أصولهم3

هـ399بن َغْلبـُونأبو الحسن، طاهر بن عبد المنعم التذكرةالتذكرة يف القراءات الثمان4

5
م وأيوب بن  المنتَهى يف القراءات العشر واختيار أبي بْحِريَّة وسَّلَّ

ِجْسَتاين وأبي ُعَبْيد المتوكل وأبي حاتم السِّ
هـ408الُخـَزاعي، محمد بن جعفر بن عبد الكريم أبو الفضلالمنتهى

هـ415الَقْيـَرواينأبو عبد اهلل، محمد بن سفيان الهاديالهادي يف القراءات السبع6

هـ420 الطََّرُسوِسيأبو القاسم، عبد الجبار بن أحمدالمجتبىالُمْجَتبـى7

هـ429 األندلسيبن ُلب الطََّلَمنكيأبو عمر، أحمد بن عبد اهلل (1)الروضة الروضة يف القراءات السبع8

اء السبعة9 ار الهدايةالِهداية إلى مذاهب الُقرَّ هـ430الَمْهَدويأبو العباس، أحمد بن عمَّ

ي بن أبي طالب أبو محمد،(1)التبصرة التَّبصرة يف القراءات السبع10 هـ437الَقْيسي َمكِّ

هـ438المالكيأبو علي، الحسن بن محمد بن إبراهيم (2)الروضة (العشر وقراءة األعمش)الروضة يف القراءات اإلحدى عشرة 11

هـ442 الَبغدادايبن عبد الوهابأحمد بن مسرور أبو نصر، (1) المفيدالمفيد يف القراءات العشر12

اء السبعة13 هـ444الداينأبو عمرو، عثمان بن سعيد التيسيرالتيسير لحفظ مذاهب الُقرَّ

_(1)مفردة يعقوب 14 هـ444الداينأبو عمرو، عثمان بن سعيد _

هـ444الداينأبو عمرو، عثمان بن سعيد جامع البيانجامع البيان يف القراءات السبع15

هـ445بن ِشيَطا، عبد الواحد بن الحسين أبو الفتحالتذكارالتذكار يف القراءات العشر16

هـ446 الَخْزَرجيأبو القاسم، عبد الرحمن بن الحسنالقاصدالقاصد يف القراءات السبع17

هـ446األهوازيأبو علي، الحسن بن علي بن يزداد الوجيزالوجيز يف شرح أداء الَقَرَأة الثمانية أئمة األمصار الخمسة18

19
اإلشارة بلطيف العبارة يف القراءات المأثورات بالروايات 

المشهورات
هـ450الِعَراقيأبو نصر، منصور بن أحمد اإلشارة

هـ452بن فارس الَخيَّاطأبو الحسن، علي بن محمد (1)الجامع الجامع يف القراءات العشر وقراءة األعمش20

هـ455 األنصاريأبو الطاهر، إسماعيل بن خلفالعنوانالعنوان يف القراءات السبع21

هـ461الفاِرسيأبو الحسين، نصر بن عبد العزيز (2)الجامع الجامع يف القراءات العشر وقراءة األعمش وابن محيصن22

هـ465الُهَذليأبو القاسم، يوسف بن علي بن ُجبَّـارة الكامل(العشر واألربعين الزائدة عليها)الكامل يف القراءات الخمسين 23

َعْينِـيبن ُشَريح أبو عبد اهلل، محمد الكايفالكايف يف القراءات السبع24 هـ476بن أحمد الرُّ

25
الجامع لألداء، روضة الحفاظ بتهذيب األلفاظ يف  اختَّلف 

األئمة الُغَرر، الَقَرَأة الخمسة عشر
لأبو إسماعيل، موسى بن الحسين بن إسماعيل (3)الروضة  هـ477الُمَعدَّ

هـ478الطَّبـَـرِي، عبد الكريم بن عبد الصمد أبو َمْعَشرالتلخيصالتلخيص يف القراءات الثمان26

_القصيدة الُحْصِريَّــة يف قراءة نافع27 هـ488الُحْصرِيأبو الحسن، علي بن عبد الغني _

هـ496بن ِسوارأبو طاهر، أحمد بن علي بن عبيد اهلل المستنيرالمستنير يف القراءات العشر واختيار الَيِزيدي28



ب يف العشر29 هـ499أبو منصور، محمد بن أحمد بن علي الَخيَّاطالمهذبالُمَهذَّ

يَمةأبو علي، الحسن بن خلف بن عبد اهلل التلخيصتلخيص العبارات بلطيف اإلشارات يف القراءات السبع30 هـ514بن َبلِّ

ام]أبو القاسم، عبد الرحمن بن َعتِيق التجريدالتجريد لبغية المريد يف القراءات السبع31 هـ516[ابن الَفحَّ

_(2)مفردة يعقوب 32 ام]أبو القاسم، عبد الرحمن بن َعتِيق _ هـ516[ابن الَفحَّ

هـ521الَقََلنسي، محمد بن الحسين بن ُبـنْـدار أبو العز(2)اإلرشاد إرشاد المبتدي وتذكرة المنتهي يف القراءات العشر33

الكفاية الكربى يف القراءات العشر34
1

هـ521الَقََلنسي، محمد بن الحسين بن ُبـنْـدار أبو العز

هـ529الَهَمَداين، الحسن بن أحمد الَعطَّار أبو العَلء(2)الغاية غاية االختصار يف قراءات العشرة أئمة األمصار35

هـ539 بن َخْيـُرونأبو منصور، محمد بن عبد الملكالموَضحالموَضح يف القراءات العشر36

هـ539 بن َخْيـُرونأبو منصور، محمد بن عبد الملكالمفتاحالمفتاح يف القراءات العشر37

هـ540أبو جعفر، أحمد بن علي بن أحمد بن الَباَذشاإلقناعاإلقناع يف القراءات السبع38

39
المبهج يف القراءات الثمان، وقراءة األعمش وابن محيصن، 

واختيار خلف واليزيدي
هـ541[ِسْبط الَخيَّاط]أبو محمد، عبد اهلل بن علي المبهج

هـ541[ِسْبط الَخيَّاط]أبو محمد، عبد اهلل بن علي اإليجازاإليجاز  يف القراءات السبع40

_(فرش القصيدة المنجدة)إرادة الطالب يف القراءات العشر 41 هـ541[ِسْبط الَخيَّاط]أبو محمد، عبد اهلل بن علي _

هـ541[ِسْبط الَخيَّاط]أبو محمد، عبد اهلل بن علي (2)التبصرة تبصرة المبتدي وتذكرة المنتهي42

الكفاية يف القراءات الست43
2

هـ541[ِسْبط الَخيَّاط]أبو محمد، عبد اهلل بن علي 

ْهَرُزوِري، المبارك بن الحسنأبو الكرمالمصباحالمصباح الزاهر يف القراءات العشر البواهر44 هـ550 الشَّ

هـ560الَحْضَرميأبو عبد اهلل، محمد بن إبراهيم (2)المفيد المفيد يف القراءات الثمان45

َعْيني الشاطبيةمنظومة حرز األماين ووجه التهاين46 ْه بن خلف الرُّ اطبيأبو القاسم، القاسم بن فِـيـرُّ هـ590الشَّ

ْفَراويأبو القاسم، عبد الرحمن بن إسماعيلاإلعَلناإلعَّلن بالمختار من روايات القرآن يف القراءات السبع47 هـ636 الصَّ

َخاوي، علي بن محمد بن عبد الصمدأبو الحسنجمال القراءجمال القراء وكمال اإلقراء48 هـ643 السَّ

هـ656[ُشْعَلة]أبو عبد هلل، محمد بن أحمد الَمْوِصلي الشمعةالشمعة يف القراءات السبعة49

_(2)مفردة يعقوب 50 ِعيِديأبو محمد، عبد الباري بن عبد الرحمن_ هـ656 الصَّ

هـ730ي الَقْيَجاطِـيأبو الحسن، علي بن عمر الكِتَّانالتكملة المفيدةالتكملة المفيدة لحافظ القصيدة51

رعة 52 رعة]السُّ هـ738قاضي َحَماة الَباِرِزي هبة اهلل بن عبد الرحيمالسرعةيف القراءات السبعة [ويقال الشُّ

هـ740 الواسطيأبو محمد، عبد اهلل بن عبد المؤمن بن الوجيهالكنزالكنز يف القراءات العشر53

هـ740الواسطيبن الوجيه بن عبد المؤمن أبو محمد، عبد اهلل (3)الكفاية [نظم كتاب الكنز له]منظومة الكفاية يف القراءات العشر 54

يَواين أبو الحسن، علي بن أبي محمدجمع األصولنظم جمع األصول يف مشهور المنقول55 هـ743الواِسطي الدِّ

يَواينأبو الحسن، علي بن أبي محمد روضة التقريرمنظومة روضة التقرير يف الخلف بين اإلرشاد والتيسير56 هـ743 الواِسطيالدِّ

هـ745األندلسي، محمد بن يوسف أبو َحيَّانعقد الآلليمنظومة عقد الآللي يف القراءات السبع العوالي57

_البستان يف القراءات الثَّلث عشرة58 هـ769[ابن الُجندي]أبو بكر، عبد اهلل بن أيُدْغِدي _









 







































لنش��ر ا ل  ص��و أ
ثانًيا: برتتيب ذكرها يف كتاب النشر



فاختصارهاسم الكتابرقم
ِّ
وفاتهاملصن

اء السبعة1 هـ444الداينأبو عمرو، عثمان بن سعيد التيسيرالتيسير لحفظ مذاهب الُقرَّ

_(1)مفردة يعقوب 2 هـ444الداينأبو عمرو، عثمان بن سعيد _

هـ444الداينأبو عمرو، عثمان بن سعيد جامع البيانجامع البيان يف القراءات السبع3

َعْيني الشاطبيةمنظومة حرز األماين ووجه التهاين4 ْه بن خلف الرُّ اطبيأبو القاسم، القاسم بن فِـيـرُّ هـ590الشَّ

هـ455 األنصاريأبو الطاهر، إسماعيل بن خلفالعنوانالعنوان يف القراءات السبع5

هـ415الَقْيـَرواينأبو عبد اهلل، محمد بن سفيان الهاديالهادي يف القراءات السبع6

َعْينِـيبن ُشَريح أبو عبد اهلل، محمد الكايفالكايف يف القراءات السبع7 هـ476بن أحمد الرُّ

اء السبعة8 ار الهدايةالِهداية إلى مذاهب الُقرَّ هـ430الَمْهَدويأبو العباس، أحمد بن عمَّ

ي بن أبي طالب أبو محمد،(1)التبصرة التَّبصرة يف القراءات السبع9 هـ437الَقْيسي َمكِّ

هـ446 الَخْزَرجيأبو القاسم، عبد الرحمن بن الحسنالقاصدالقاصد يف القراءات السبع10

هـ429 األندلسيبن ُلب الطََّلَمنكيأبو عمر، أحمد بن عبد اهلل (1)الروضة الروضة يف القراءات السبع11

هـ420 الطََّرُسوِسيأبو القاسم، عبد الجبار بن أحمدالمجتبىالُمْجَتبـى12

يَمةأبو علي، الحسن بن خلف بن عبد اهلل التلخيصتلخيص العبارات بلطيف اإلشارات يف القراءات السبع13 هـ514بن َبلِّ

هـ399بن َغْلبـُونأبو الحسن، طاهر بن عبد المنعم التذكرةالتذكرة يف القراءات الثمان14

هـ438المالكيأبو علي، الحسن بن محمد بن إبراهيم (2)الروضة (العشر وقراءة األعمش)الروضة يف القراءات اإلحدى عشرة 15

هـ461الفاِرسيأبو الحسين، نصر بن عبد العزيز (1)الجامع الجامع يف القراءات العشر وقراءة األعمش وابن محيصن16

ام]أبو القاسم، عبد الرحمن بن َعتِيق التجريدالتجريد لبغية المريد يف القراءات السبع17 هـ516[ابن الَفحَّ

_مفردة يعقوب18 ام]أبو القاسم، عبد الرحمن بن َعتِيق _ هـ516[ابن الَفحَّ

هـ478الطَّبـَـرِي، عبد الكريم بن عبد الصمد أبو َمْعَشرالتلخيصالتلخيص يف القراءات الثمان19

20
الجامع لألداء، روضة الحفاظ بتهذيب األلفاظ يف  اختالف 

األئمة الُغَرر، الَقَرَأة الخمسة عشر
لأبو إسماعيل، موسى بن الحسين بن إسماعيل (3)الروضة  هـ477الُمَعدَّ

ْفَراويأبو القاسم، عبد الرحمن بن إسماعيلاإلعالناإلعالن بالمختار من روايات القرآن يف القراءات السبع21 هـ636 الصَّ

هـ389بن َغْلبـُونأبو الطيب، عبد المنعم بن بن عبيد اهلل (1)اإلرشاد اإلرشاد يف معرفة مذاهب القراء السبعة وشرح أصولهم22

هـ446األهوازيأبو علي، الحسن بن علي بن يزداد الوجيزالوجيز يف شرح أداء الَقَرَأة الثمانية أئمة األمصار الخمسة23

_السبعة24 هـ324 بن ُمجاهدأبو بكر، أحمد بن موسى بن العباس_

هـ496بن ِسوارأبو طاهر، أحمد بن علي بن عبيد اهلل المستنيرالمستنير يف القراءات العشر واختيار الَيِزيدي25

26
المبهج يف القراءات الثمان، وقراءة األعمش وابن محيصن، 

واختيار خلف واليزيدي
هـ541[ِسْبط الَخيَّاط]أبو محمد، عبد اهلل بن علي المبهج

هـ541[ِسْبط الَخيَّاط]أبو محمد، عبد اهلل بن علي اإليجازاإليجاز  يف القراءات السبع27

_(فرش القصيدة المنجدة)إرادة الطالب يف القراءات العشر 28 هـ541[ِسْبط الَخيَّاط]أبو محمد، عبد اهلل بن علي _

هـ541[ِسْبط الَخيَّاط]أبو محمد، عبد اهلل بن علي (2)التبصرة تبصرة المبتدي وتذكرة المنتهي29



ب يف العشر30 هـ499أبو منصور، محمد بن أحمد بن علي الَخيَّاطالمهذبالُمَهذَّ

هـ452بن فارس الَخيَّاطأبو الحسن، علي بن محمد (2)الجامع الجامع يف القراءات العشر وقراءة األعمش31

هـ445بن ِشيَطا، عبد الواحد بن الحسين أبو الفتحالتذكارالتذكار يف القراءات العشر32

هـ442 الَبغدادايبن عبد الوهابأحمد بن مسرور أبو نصر، (1) المفيدالمفيد يف القراءات العشر33

الكفاية يف القراءات الست34
 (1)الكفاية 

كفاية الست
هـ541[ِسْبط الَخيَّاط]أبو محمد، عبد اهلل بن علي 

هـ539 بن َخْيـُرونأبو منصور، محمد بن عبد الملكالموَضحالموَضح يف القراءات العشر35

هـ539 بن َخْيـُرونأبو منصور، محمد بن عبد الملكالمفتاحالمفتاح يف القراءات العشر36

هـ521الَقاَلنسي، محمد بن الحسين بن ُبـنْـدار أبو العز(2)اإلرشاد إرشاد المبتدي وتذكرة المنتهي يف القراءات العشر37

الكفاية الكربى يف القراءات العشر38
 (2)الكفاية 

الكفاية الكبري
هـ521الَقاَلنسي، محمد بن الحسين بن ُبـنْـدار أبو العز

هـ529الَهَمَداين، الحسن بن أحمد الَعطَّار أبو العالء(1)الغاية غاية االختصار يف قراءات العشرة أئمة األمصار39

هـ540أبو جعفر، أحمد بن علي بن أحمد بن الَباَذشاإلقناعاإلقناع يف القراءات السبع40

ِجْسَتاين41 هـ381بن ِمـْهـَران أبو بكر، أحمد بن الحسين(2)الغاية الغاية يف القراءات العشر واختيار أبي حاتم السِّ

ْهَرُزوِري، المبارك بن الحسنأبو الكرمالمصباحالمصباح الزاهر يف القراءات العشر البواهر42 هـ550 الشَّ

هـ465الُهَذليأبو القاسم، يوسف بن علي بن ُجبَّـارة الكامل(العشر واألربعين الزائدة عليها)الكامل يف القراءات الخمسين 43

44
م وأيوب  المنتَهى يف القراءات العشر واختيار أبي بْحِريَّة وسالَّ

ِجْسَتاين وأبي ُعَبْيد بن المتوكل وأبي حاتم السِّ
هـ408الُخـَزاعي، محمد بن جعفر بن عبد الكريم أبو الفضلالمنتهى

هـ450الِعَراقيأبو نصر، منصور بن أحمد اإلشارةاإلشارة بلطيف العبارة يف القراءات المأثورات بالروايات 45

هـ560الَحْضَرميأبو عبد اهلل، محمد بن إبراهيم (2)المفيد المفيد يف القراءات الثمان46

هـ740 الواسطيأبو محمد، عبد اهلل بن عبد المؤمن بن الوجيهالكنزالكنز يف القراءات العشر47

هـ740الواسطيبن الوجيه بن عبد المؤمن أبو محمد، عبد اهلل (3)الكفاية [نظم كتاب الكنز له]منظومة الكفاية يف القراءات العشر 48

هـ656[ُشْعَلة]أبو عبد هلل، محمد بن أحمد الَمْوِصلي الشمعةالشمعة يف القراءات السبعة49

يَواين أبو الحسن، علي بن أبي محمدجمع األصولنظم جمع األصول يف مشهور المنقول50 هـ743الواِسطي الدِّ

يَواينأبو الحسن، علي بن أبي محمد روضة التقريرمنظومة روضة التقرير يف الخلف بين اإلرشاد والتيسير51 هـ743 الواِسطيالدِّ

هـ745األندلسي، محمد بن يوسف أبو َحيَّانعقد الآلليمنظومة عقد الآللي يف القراءات السبع العوالي52

رعة 53 رعة]السُّ هـ738قاضي َحَماة الَباِرِزي هبة اهلل بن عبد الرحيمالسرعةيف القراءات السبعة [ويقال الشُّ

_القصيدة الُحْصِريَّــة يف قراءة نافع54 هـ488الُحْصرِيأبو الحسن، علي بن عبد الغني _

هـ730ي الَقْيَجاطِـيأبو الحسن، علي بن عمر الكِتَّانالتكملة المفيدةالتكملة المفيدة لحافظ القصيدة55

_البستان يف القراءات الثالث عشرة56 هـ769[ابن الُجندي]أبو بكر، عبد اهلل بن أيُدْغِدي _

َخاوي، علي بن محمد بن عبد الصمدأبو الحسنجمال القراءجمال القراء وكمال اإلقراء57 هـ643 السَّ

_(2)مفردة يعقوب 58 ِعيِديأبو محمد، عبد الباري بن عبد الرحمن_ هـ656 الصَّ


